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Omschrijving 
Energiebronnen die (vrijwel) onbeperkt in de tijd beschikbaar zullen zijn, worden over het algemeen als duurzame of 
hernieuwbare energiebronnen (HEB) omschreven. Met de toenemende wereldwijde aandacht voor de 
klimaatproblematiek en de wens om de CO2-uitstoot terug te dringen, komen HEB steeds meer in de belangstelling 
ten nadele van de fossiele brandstoffen, waarvan de wereldvoorraden overigens beperkt zijn. 
Men onderscheidt hoofdzakelijk de volgende hernieuwbare energiebronnen: 

• Zonne-energie 
 De zon is in feite een reusachtige kernfusiereactor die naar schatting nog 5 miljard jaar energie zal  produceren. 

Haar straling kan op verschillende manieren worden omgezet in voor de mens bruikbare energie (zonnepanelen, 
collectoren, …). Ongeveer 0,01% van de zonnestraling die de aarde bereikt, is voldoende om iedereen van energie 
te voorzien, zonne-energie heeft dus een enorm potentieel. 

• Windenergie 
 Wind kan via molens of turbines worden omgezet in mechanische energie of elektriciteit. Het rendement is 

uiteraard afhankelijk van de windsnelheid, daarom zijn niet alle plaatsen geschikt voor windmolenparken. Meer en 
meer worden windmolens geplaatst in zee (offshore), waar doorgaans een hoger rendement kan worden gehaald. 

• Biomassa 
 Planten, plantenafval, vetten en oliën van plantaardige of dierlijke oorsprong worden wereldwijd gebruikt als of 

omgezet in bruikbare brandstoffen voor verwarming, elektriciteitsproductie of in verbrandingsmotoren. De CO2 die 
vrijkomt bij hun verbranding nemen de planten op uit de atmosfeer tijdens hun groeifase. Om de concurrentie met 
de voedselvoorziening te vermijden, wordt steeds meer gewerkt met grondstoffen die niet eetbaar zijn. Sommige 
grondstoffen die gebruikt worden in de productie van biobrandstoffen zijn bovendien ook grondstoffen voor 
bepaalde industriële processen, waardoor hun prijzen soms fors kunnen stijgen. Voor de verdere ontwikkeling van 
biobrandstoffen zijn grote oppervlakten landbouwgrond noodzakelijk, die niet overal beschikbaar zijn. Ook wordt 
gewerkt aan de ontwikkeling van planten met een groter energetisch potentieel. 

• Energie uit water en getijden 
 Water kan onder verschillende vormen worden gebruikt als energiebron: 

➢ geothermische energie uit warmwaterlagen (of koud water voor koeling); 
➢ waterkrachtcentrales op rivieren en/of bij stuwmeren, waarbij de energie uit het verval van het water wordt 

omgezet in elektriciteit; 
➢ getijdenenergie, waarbij gebruik gemaakt wordt van de stromingen bij eb en vloed om elektriciteit op te 

wekken. 

• Kernfusie 
Bij kernfusie worden lichte atoomkernen (bv. de waterstofisotopen deuterium en tritium) omgezet in zwaardere 
(bv. helium). Hierbij komen grote hoeveelheden energie vrij. De technologie is nog in een experimenteel stadium. 
Het is nog niet bepaald of kernfusie nu als duurzame energiebron wordt beschouwd of niet. 
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Doelstellingen Febeliec 
Febeliec steunt ten volle de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, en wel om verschillende redenen: 

• voor zover de energie in Europa kan worden geproduceerd, vermindert ze de energie-afhankelijkheid van ons 
continent ten opzichte van de exporterende landen van fossiele en nucleaire brandstoffen; Europa beschikt 
immers over onvoldoende eigen reserves om aan haar interne vraag te voldoen; 

• op termijn moeten alternatieven worden gezocht voor fossiele brandstoffen, waarvan de wereldvoorraden 
beperkt zijn; 

• HEB produceren energie zonder CO2 uit te stoten en dragen op die manier bij tot het klimaatbeleid. 
 

Febeliec dringt echter aan op een evenwichtig beleid inzake HEB en keuze van primaire brandstoffen, dat optimaal 
rekening houdt met elk van de drie E’s van het energiebeleid: 

• Energy: draagt de energiebron bij tot de bevoorradingszekerheid? Zo zijn intermitterende bronnen als wind- 
en zonne-energie niet altijd beschikbaar, en moeten ze dus worden aangevuld met de nodige back-
upcapaciteit uit andere bronnen of door de ontwikkeling van opslag. De industrie heeft bovendien specifiek 
behoefte aan baseload-capaciteit, die te allen tijde beschikbaar is, om haar installaties optimaal te kunnen 
benutten. 

• Economy: de energieprijs is van essentieel belang voor de industrie. HEB hebben op dit moment (op enkele 
uitzonderingen na) een hogere systeemkost dan de klassieke energiebronnen. De industrie dringt er dan ook 
op aan dat de impact van de hogere kosten van HEB beperkt wordt om haar globale concurrentiepositie niet 
op de helling te zetten. 

• Environment: Net als voor alle energiebronnen moet de ganse levenscyclus van HEB worden beoordeeld op 
zijn milieu-impact. De productie van energie uit HEB is weliswaar CO2-neutraal, maar toch kunnen andere 
elementen spelen in hun levenscyclus, zoals 

o de milieu-impact (inclusief CO2-uitstoot) in de productiefase van de HEB-installaties en de 
brandstoffen; 

o de impact op de ruimtelijke ordening (cfr. NIMBY-syndroom of Not In My BackYard-syndroom); 
o de impact van eventuele backup-installaties; 
o … 

Specifiek voor biomassa pleit Febeliec bovendien voor een duidelijke hiërarchie in het materiaalgebruik: 
voedselvoorziening heeft voorrang op het gebruik als grondstof, dat op zich weer voorrang moet krijgen op 
energetische valorisatie (ladder van Lansink).  
 

Febeliec dringt er tot slot ook op aan dat de nodige aandacht wordt besteed aan Onderzoek en Ontwikkeling van HEB 
en opslag. Vandaag worden technologieën die nog niet voldoende concurrentieel zijn vaak door middel van massale 
overheidssteun toch naar de markt gebracht. Dit leidt niet alleen tot aanzienlijke meerkosten voor de 
energieverbruiker, maar vermindert bovendien de prikkel om bijkomend onderzoek te doen om de technologie verder 
te ontwikkelen en competitief te maken ten opzicht van de klassieke energiebronnen. Febeliec vraagt dat de overheid 
haar steun voor die technologieën vooral richt op O&O en minder op productie. 
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